
Introduktion
Idræt- og fritidsområdet - 2022



Folkeoplysningsloven
• Loven er opdelt i to – folkeoplysende voksenundervisning og frivillig 

foreningsliv.
• Loven sikrer at der gives tilskud og stilles lokaler til rådighed for 

foreninger, der er godkendte folkeoplysende foreninger.
• Godkendte folkeoplysende foreninger skal opfylde en række betingelser 

for at opnå tilskud.
• Inddragelse af foreningslivet - Fritidsudvalget 
• Støtte til udvikling - Udviklingspuljen



Folkeoplysningsloven - tilskud
• Medlemstilskud – 191 kr./medlem under 25 år (2022)
• Lokaletilskud – 70% med reduktion for procentdel af medlemmer over 25 

år. (min. 65% jf. Folkeoplysningsloven)
• Kursustilskud – 75% af kursusudgift -max. 3.000 kr./person
• Anvisning af lokaler 



Halmodel
• Fra 2016 gratis halgulv for foreninger med primær aktivitet i en 

idrætshal.
• Gælder for timer i haller, multisale, opdelt hal, scene og 

gymnastiksale.
• Gratis halgulv ved min. 6 deltagere.
• Ikke tilskud til foreningernes kommercielle aktiviteter.



Facilitetsstrategi

Indsatsområde 1 –
Adgang, anvendelse og formidling 

Indsatsområde 2 –
Indhold, kvalitet og udvikling

Indsatsområde 3 – 
Nye faciliteter



Det lokale idræts- og fritidslandskab

Idrætshaller Svømmehaller



Det lokale fritidslandskab

Ridecentre Stadions



Facilitetsdatabasen.dk



Det lokale idræts- og fritidslandskab

Friluftsfaciliteter
• Shelter
• Fugletårn
• Madpakkehus
• Vandre-/cykelruter



Hvilken rolle spiller kommunen?
Aktør Tilskud årligt

Drift af boldbaner 4.120 mio. kr.

Driftstilskud til svømmehaller 5.155 mio. kr.

Driftstilskud til idrætshaller 9.514 mio. kr.

Stadions/klubhuse 0.423 mio. kr.

Folkeoplysende voksenundervisning 1.276 mio. kr.

Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde 4.278 mio. kr.

Lokaletilskud 19.340 mio. kr.

Ferieaktiviteter 0.273 mio. kr.

IT platform 0.138 mio. kr.

• Faste tilskud jf. 
folkeoplysningsloven
• Puljemidler
• Aktiviteter
• Samarbejde
• Inspiration
• Den tekniske platform



Medlemstal
Medlemmer i foreninger tilknyttet DGI og eller DIF

• Medlemsprocent 45,4% (50,4% i 2019)
• Størst fremgang i fodbold, kajak/kano, løb og golf
• Størst tilbagegang i fitness, e-sport, svømning og gymnastik



Sundhedsprofilen 
”Hvordan har du det?”
• 21% fysisk inaktive
• 23% svær overvægtige
• 24% 2-5 risikable sundhedsvaner



Hvad har vi arbejdet med hidtil?

• Inspirationsaften
• Kurser og arrangementer
• Kloge kommunale kvm på idrætsområdet
• Corona
• Frivillighed



Fremadrettet fokus på idræt- og 
fritidsområdet
• Idrættens tendenser ude/inde
• Outdoor
• Foreningsudvikling
• Samspil (spille med på andre opgaver)


